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Nossas Publicações

REFORMA NA BIBLIOTECA
Pedimos

a

compreensão

de

todos

usuários, pelo atendimento da
durante o período da reforma.

os

biblioteca
Passaremos

por alguns transtornos, mas depois
desfrutaremos dos benefícios.

PROCEDIMENTOS ADOTADOS DURANTE PERÍODO DA REFORMA
Serviços que funcionarão normalmente (mas

Serviço que terão suspensão temporária

• Atendimento a usuários externos
com atendimento apenas para usuários
• Atendimento de Comutação Bibliográfica
internos da FO: docentes, alunos de pósgraduação, alunos de graduação, funcionários • Empréstimo entre Bibliotecas
e FUNDECTO)

• Cadastramento de produção científica nas bases
de dados: DEDALUS, BBO, LILACS
• Empréstimo domiciliar
• Serviços gráficos
• Atendimento ao serviço de Normalização Técnica
de Documentos
• Encadernação de material bibliográfico
• Aquisição de material bibliográfico

Esclarecemos aos usuários:

• A principal base de dados utilizada para a pesquisa
bibliográfica, a Medline, encontra-se disponível
gratuitamente na Internet, sendo o seu acesso livre.
• O serviço de comutação bibliográfica ou de
empréstimo entre bibliotecas pode ser efetuado
diretamente na biblioteca de origem do usuário
externo para outras bibliotecas que contenham o
material no acervo.
Horário de funcionamento durante a reforma
segunda a sexta das 8:00 às 19:00 e fechada aos
sábados

TRABALHOS NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA
A

Comissão de Pesquisa e o SDO com o apoio da Diretoria da FOUSP solicitaram aos docentes que

encaminhassem a produção científica ao SDO, no período de 23 de janeiro a 13/03/2009 para o
cadastramento da mesma no Banco de Dados DEDALUS a fim de atualizar as tabelas referentes ao quadro
estatístico do SIBi/USP, para que na publicação do Anuário Estatístico da USP de 2009 estejam de acordo
com a realidade da instituição. Foram enviados à biblioteca 516 trabalhos, de 56 docentes da FOUSP.
Nesse período, foram catalogados na base de Produção Científica do DEDALUS, 190 registros do ano de
2007 e 253 registros do ano de 2008, totalizando 321 registros de 2007 e 379 registros de 2008. Foram
cadastrados trabalhos de eventos, artigos de periódicos e monografias/parte de monografias.
Fabio Jastwebski—Bibliotecário - SDO
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SDO - INFORMA
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
DO SDO PARA 2009
A biblioteca enviou no início do ano ao Diretor
da FO, o Planejamento Estratégico do SDO
para 2009, onde foram apontados:
• Pontos fortes
• Pontos fracos
• Ameaças
• Oportunidades
Assim no decorrer do ano, nossas ações
estarão voltadas para:
Reforma da biblioteca
• Desbastamento de coleções de livros e
periódicos em duplicatas e triplicatas
• Inventário das obras nos acervos do SDO
• Criação de ambiente
apropriado para
armazenamento e consulta das obras raras.
•

Telma de Carvalho - Diretora - SDO

PUBLICAÇÃO NOVA
Os profissionais
Denise Tallarico
Pupo, Amanda
Meincke Melo e
Sofia Pérez Ferrés
que atuam no
Laboratório de
Acessibilidade, na
Biblioteca Central
Cesar Lattes,
prepararam uma
publicação denominada
“Acessibilidade: discurso e
prática no cotidiano das Bibliotecas”, com o
objetivo de atender demandas de integração
de usuários portadores de necessidades
especiais pelas Bibliotecas da UNICAMP.
Esta obra encontra-se no acervo de várias
unidades da USP.
Consulte a base DEDALUS para acessar a obra
e confiram!
Boa leitura!!!!!

COMEMORAÇÕES
Dia do Bibliotecário

D ia 12 de março, é a data onde se comemora o Dia do
Bibliotecário. Foi instituído em homenagem a Manuel Bastos
Tigre, considerado o primeiro bibliotecário por concurso no Brasil.
Na USP, o SIBi prestou uma homenagem aos bibliotecários
apresentando uma Mesa Redonda sobre o tema

“O uso de

Novas Tecnologias em Serviços de Bibliotecas voltadas ao
atendimento, com maiores facilidades de serviços aos usuários”.
Os cujos palestrantes convidados foram os bibliotecários Fabiano
Caruso (InMetro) e Moreno Barros (Universidade Federal do Rio
de Janeiro).
Parabéns aos bibliotecários, profissionais que orientam os caminhos de tantas pessoas no mundo da
leitura.
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PASCOA
Dia 12 de abril/2009

3

Para os curiosos, seguem as datas da Páscoa até o ano de 2010
Datas do Domingo de Páscoa, 2000-2020

Cálculo da Páscoa

O SDO deseja a todos uma Feliz Páscoa!!!!

Mas por que a Páscoa nunca cai no mesmo dia
todo ano?
O dia da Páscoa é o
primeiro domingo
depois da Lua Cheia
que ocorre no dia
ou depois de 21
março (a data do
equinócio). Entretanto, a data da Lua Cheia não
é a real, mas a definida nas Tabelas
Eclesiásticas. (A igreja, para obter consistência
na data da Páscoa decidiu, no Conselho de Nicea
em 325 d.C, definir a Páscoa relacionada a uma
Lua imaginária - conhecida como a "lua

2000: 23 de Abril (Igrejas Ocidentais); 30 de Abril (Igrejas Orientais)
2001: 15 de Abril
2002: 31 de Março (Igrejas Ocidentais); 5 de Maio (Igrejas Orientais)
2003: 20 de Abril (Igrejas Ocidentais); 27 de Abril (Igrejas Orientais)
2004: 11 de Abril
2005: 27 de Março (Igrejas Ocidentais); 1 de Maio (Igrejas Orientais)
2006: 16 de Abril (Igrejas Ocidentais); 23 de Abril (Igrejas Orientais)
2007: 8 de Abril
2008: 23 de Março (Igrejas Ocidentais); 27 de Abril (Igrejas Orientais)
2009: 12 de Abril (Igrejas Ocidentais); 19 de Abril (Igrejas Orientais)
2010: 4 de Abril
2011: 24 de Abril
2012: 8 de Abril (Igrejas Ocidentais); 15 de Abril (Igrejas Orientais)
2013: 31 de Março (Igrejas Ocidentais); 5 de Maio (Igrejas Orientais)
2014: 20 de Abril
2015: 5 de Abril (Igrejas Ocidentais); 12 de Abril (Igrejas Orientais)
2016: 27 de Março (Igrejas Ocidentais); 1 de Maio (Igrejas Orientais)
2017: 16 de Abril
2018: 1 de Abril (Igrejas Ocidentais); 8 de Abril (Igrejas Orientais)
2019: 21 de Abril (Igrejas Ocidentais); 28 de Abril (Igrejas Orientais)
2020: 12 de Abril (Igrejas Ocidentais); 19 de Abril (Igrejas Orientais)

eclesiástica").

PARTICIPAÇAO DE FUNCIONÁRIOS DO SDO EM EVENTOS
Mesa Redonda sobre “O Uso de Novas Tecnologias em
Serviços de Bibliotecas Voltadas ao Atendimento, com
Maiores Facilidades de Serviços aos Usuários”, realizada na
Escola Politécnica da USP, em São Paulo, SP, no dia
12/03/2009.

Curso:
Técnicas de Apresentação - Módulo Avançado promovido pelo SIBi/USP, dias 30 e 31 de março de 2009,
horário: das 9:00 às 16:30h, Participante: Lúcia Maria S. V. Costa
Ramos.

Participaram presencialmente do evento: as bibliotecárias
Suely C. Prati, Vânia M. B. O. Funaro, Glauci Elaine D.
Fidelis; o Técnico de Documentação e Informação Fernando
Ricardo Brito.

Palestra: com Eduardo Shinyashiki na FAU - Vencendo Desafios
e Construindo o Futuro, promovido pela Comissão de Qualidade
de Produtividade da FAU - dia 06 de abril de 2009 - das 09:00 às
11:00hs - Auditório da FAUUSP, participantes: Ana Lucia
Victoretti de Oliveira, Maria Aparecida Pinto, Marlete Benjamim
dos Santos, Renato Alves de Moraes.

Participaram online: os bibliotecários Luzia Marilda Z. M.
Moraes,
Solange A. O. Franco, Fábio Jastwebski; os
Técnicos de Documentação e Informação Rita Dina M. Pires,
Marlene F. A. Mateus.
Curso de Inglês: iniciaram o curso a partir de março/2009,
promovido pela Comissão Interna de Qualidade e
Produtividade/FOUSP, em São Paulo, na FOUSP, os
funcionários do SDO: Luzia Marilda Z.M. Moraes, Suely C.
Prati, Lucia Maria S. V. Costa Ramos, Claudia Pestana,
Glauci Elaine D. Fidelis e Valter A. A. Pompeu.
Curso: Capacitação de Equipes SIBi/USP - Demonstração e
Utilização das bases de dados do Portal ISI Web of Knowlege e
dos recursos do Portal, local: IME-USP, dia 18 de março de
2009, Bibliotecária participante: Vânia Martins Bueno de Oliveira
Funaro.

Palestra: Programa de Apresentação EBSCO Sala de
Videoconferência da Escola Politécnica da USP - dia 08 de abril
de 2009 das 10h30min às 12:00hs - participante: Bibliotecária
Glauci Elaine Damásio Fidelis.
Treinamento: Introdução à Terminologia Aplicada à
Documentação - Programa de Capacitação do SIBi/USP, Local:
EAD - CoL, dia 15 de abril de 2009 - Horário da Oficina: das
14:00 às 17:00hs , Participantes Glauci Elaine Damásio Fidelis,
Solange Alves Otto Franco.

4

CURIOSIDADES
GENTÍLICOS
Gentílico, etnônimo ou adjetivo pátrio é palavra que se aplica ao
povo ou etnia de um continente, país, pátria, região, cidade,
província, vila ou povoado. Geralmente os gentílicos são formados
pela raiz do topônimo acrescida de um sufixo. Topônimo é o nome
próprio de um lugar que o individualiza entre todos os de sua
espécie. Os sufixos que indicam procedência, origem, são usados
nos gentílicos. A seguir alguns gentílicos incomuns:
Antonia (PR) = capelistas, antonienses
Arraial do Cabo (RJ) = arraialenses, cabistas
Brasília (DF) =candangos (primeiros habitantes de Brasília)
Dois Vizinhos (PR) = duovizinhenses
Duas Barras (RJ) = bibarrense
Espírito Santo (ES) = capixaba
Ilha de Marajó (PA) = marajoara
Itabuna (BA) = grapiú, itabunense
Ituiutaba (MG) = ituiutabano, tejucano
Juiz de Fora (MG) = juiz-de-forano, juiz-forano, juiz-forense
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Manaus (AM) =manauense, manauara
Muritiba (BA) = muritibanos, papa-jacas
Natal (RN) = natalense, papa-jerimum
Não-Me-Toque (RS) = não-me-toquense
Piauí (PI) = piauiense
Região Cacaueira (BA) = grapiúna
Rio das Ostras (RJ) = pérolas
Rio de Janeiro (RJ) = fluminenses, papa-goiabas, carioca
Rio Grande do Norte (RN) = rio-grandense-do-norte,
potiguar
Rio Grande do Sul (RS) = rio-grandense-do-sul, gaúcho
Salvador (BA) = soteropolitano, salvadorense, baiano
Santa Catarina (SC) = catarinense, barriga-verde
Santos Dumont (MG) = sandumonense
São Luís (MA) = são-luisense, ludovicence
Sete Lagoas (MG) = setelagoanos
Telêmaco (PR) = telemacoborbense
Três Corações (MG) = tricordiano
Viamão (RS) = viamense, viamonense
Veja também listas de gentílicos de outros lugares como Brasil,
São Paulo, Egito, Espanha, Itália, Portugal, Uruguai...
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Gent%C3%ADlico
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COMO FUGIR DA VIDA SEDENTÁRIA COM
ATIVIDADES ROTINEIRAS
Uma das desculpas mais freqüentes de quem leva vida

Novo papel apaga texto impresso em 24h
para reutilização

sedentária é a falta de tempo.

A Xerox mostra, durante a convenção de tecnologia

A seguir, uma lista com as dicas do Dr. Wolf:

NextFEST, que vai até 12 de outubro, nos Estados
Unidos, seu novo conceito de papel reutilizável, uma
alternativa ecológica para a impressão de páginas

* Não fique parado. Se trabalhar num escritório, levante-se a
cada 30 minutos e caminhe um pouco.

descartáveis. Segundo o Digital Trends, o invento

*Suba pela escada até três andares e desça até cinco. Ou

mantém suas informações impressas por 24 horas,

mais, se o preparo físico permitir (sem salto alto, pois isto

depois a impressão desaparece para que o papel

desequilibra e pode levar a quedas e entorses. Também não

possa ser reutilizado.

é adequado para quem tem doença ortopédica em joelhos e

» EUA: consumidores preferem livros de papel

tornozelos).

a eletrônicos
» Cientistas criam transistor de papel

* Guarde o controle remoto da televisão à noite. Isso

» Bateria do futuro será uma folha de papel

obrigará você a caminhar para trocar de canal, justamente

escuro

após o jantar, ajudando o processo de digestão.

» Empresas criam primeiro papel eletrônico
colorido

* Se utilizar ônibus ou metrô, desça uns 500 metros antes do

Para que funcione, o papel traz um composto químico

trabalho ou da escola, para caminhar um pouco (desde que a

que escurece quando exposto à luz, dispensando o

segurança o permita).

uso de um toner ou cartucho de tinta. O composto vai
clareando após 16 horas, até estar completamente

* Em shoppings, vá pela escada.

apagado, processo que pode ser acelerado através de

* Faça ginástica laboral em seu escritório ou demais

exposição ao calor. A idéia surgiu depois de uma

ambientes de trabalho. Se não houver sugira que seja criada.

pesquisa realizada pela companhia que mostrou que
40% das impressões feitas em escritórios são

* Faça pequenos serviços domésticos. Limpe a casa (300

utilizadas por menos de um dia, mas pode não ser a

Kcal/hora); passeio com o cachorro (150 Kcal); toque bateria,

escolha de usuários domésticos, conforme noticiou o

se os visinhos não se incomodarem (110 Kcal); arrume a

site TG Daily. O conceito de papel sensível não é

cama (60 Kcal/hora).

novo. Há mais de três décadas o chamado papel
térmico é usados em aparelhos de fax, notas fiscais,

* Limite o uso do automóvel para saídas superiores a um

recibos de transações bancárias e extratos, senhas

quilometro, exceto se tiver de carregar muitas compras ou

em bancos e outras aplicações. Nos anos 80, havia

outros objetos pesados.

até pequenas impressoras que funcionavam com
papel térmico, vendidas como acessórios para os
microcomputadores da época - um exemplo

brasileiro é a TK-Printer, fabricada pela extinta
Microdigital. Um dos grandes problemas do papel

* Faça alguns alongamentos a cada hora, ainda que esteja
sentado em sua cadeira no escritório. Ajuda a relaxar,
melhora a concentração e... queima calorias (principalmente
se você trabalha muito tempo no computador).

térmico é, justamente, o fato de não poder ser usado

* Não combine horas à frente da televisão com alimentos que

como documento, já que a impressão esmaece com o

só engordam. Levante-se, caminhe um pouco e se tiver fome,

tempo e a luminosidade. A invenção da Xerox é um

prefira frutas a salgadinhos, biscoitos e outras tentações (se

"papel térmico ao contrário", uma vez que escurece

não tiver jeito, como gorduras boas ? nozes, amêndoas ou

com luz e clareia com o calor. A empresa transformou

castanha do Pará).

o que era considerado uma desvantagem em principal
vantagem do novo produto. O papel, um conceito
anunciado pela primeira vez em novembro de 2006,
ainda não tem qualquer expectativa confirmada de
chegada ao mercado.
http://www.xerox.com.br

Leia mais em: http://www2.uol.com.brcanalexecutivo/notas08/110720088.htm
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SITES INTERESSANTES

ESGOTA-SE A PRIMEIRA TIRAGEM DO LIVRO
MAIS CARO DO MUNDO
A primeira tiragem do livro contemporâneo mais caro do
mundo, Michelangelo - La Dotta Mano (Michelangelo - A Mão

Sábia,

em

tradução

literal),

que

custa 100 mil

euros

(R$ 265 mil), se esgotou cerca de um mês após seu
lançamento.

Os

33

exemplares

foram

vendidos

http://www.abrelivros.org.br/abrelivros/texto.asp?id=3530
(Leitura e cidadania)
http://www.europeana.eu (Biblioteca multimedia online da
Europa)
http//www.veja.com.br/acervodigital (Revista Veja
disponibiliza todo seu acervo na Internet)

a

colecionadores particulares europeus e americanos.
Outros 33 livros da edição - que será limitada a 99 exemplares
- já estão sendo fabricados. Cada unidade leva entre três e seis
meses para ser produzida em razão do processo artesanal que
resgata as técnicas utilizadas na época do Renascimento
italiano.
Publicado pela editora italiana FMR, por ocasião dos 500 anos
do início do trabalho de Michelangelo nos afrescos da Capela

http://www.periodicos.capes.gov.br (Novidades no Portal de
Periódicos)
http://dtr2004.saude.gov.br/dab/cnsb/publicacoes.php
(Publicações em Saúde Bucal)
http://143.107.2.22/fdusp/biblioteca.htm (IusData = banco
de artigos de periódicos mantidos pela biblioteca da FDUSP,
com mais de 3000 artigos de periódicos nacionais e
internacionais. Para pesquisar registros de artigos de
periódicos por ano, colocar $. Exemplo: 2007$ ou 2008$)
http://www.gestech.com.br/gestech/artigos_res.asp?id=51
(Tecnologia: decifra-me ou devoro-te)

Sistina, no Vaticano, o livro sobre a vida e obra do artista pesa
http://www.youtube.com/watch?v=5SJup6CGiO4 (Prometeus
- A Revolução da Mídia)

24 quilos.
Leia mais em: http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/
story/2008/09/080924_michelangelo_livro_cq.shtml

Universidade de São Paulo
Reitora: Profa. Dra. Suely Vilela
Vice-Reitor: Prof. Dr. Franco M. Lajolo
Faculdade de Odontologia
Diretor: Prof. Dr. Carlos de Paula Eduardo
Vice-Diretora: Profa. Dra. Suzana Cantanhe Orsini M. de
Sousa
Serviço de Documentação Odontológica
Diretora Técnica: Telma de Carvalho – telmac@usp.br

http://br.arxiv.org/abs/0809.0290v1 (Fator de Impacto
Normalizado (NIF) pretende avançar o tradicional índice h
(h-index), criado em 2005 pelo físico norte-americano Jorge
Hirsch com o objetivo de quantificar a produtividade e o
impacto de cientistas com base nos artigos mais citados)

www.editoranacional.com.br (ABL lança dicionário e põe fim a dúvidas do Acordo
Ortográfico. Os verbetes considerados corretos e esclarecedores aparecem
apenas na
segunda edição da obra)

Serviço de Tratamento da Informação
Suely Cafazzi Prati – prati@usp.br

Serviço de Informação Documentária e Circulação
Vânia Martins Bueno de Oliveira Funaro –
vaniamar@usp.br

Serviço de Assistência e Divulgação Técnico-Científica

www.natlib.govt.nz <http://www.natlib.govt.nz/ (Biblioteca Nacional da Nova
Zelândia seleciona o Primo® da Ex Libris)
http://www.revistapesquisa.fapesp.br/?art=3800&bd=1&pg=1&lg (Índice para
classificar revistas de humanidades provoca rebelião de editores)

Lúcia Maria S. V. Costa Ramos – ferpau@usp.br

________________________________
Elaborado por: Luzia Marilda Z. M. Moraes –
luziam@usp.br
Diagramação: Maria Aparecida Pinto – mcida@usp.br
Colaboraram neste número: Luzia Marilda Z. M.
Moraes, Telma de Carvalho, Fabio Jastwebski
Serviço de Documentação Odontológica – FOUSP
Av. Prof. Lineu Prestes, 2227 - Cidade Universitária
05508-000 São Paulo - SP - Brasil
Fone: 0055-011- 3091-7816/3091-7836/3091-7837/30917861/3091-7413
Fax: 0055-011- 3032-4409
E Mail: bibfo@usp.br
http://www.fo.usp.br/sdo
Horário de Funcionamento: 2ª à 6ª - 8:00 às 20:30
Sábados - 8:00 às 13:00

Deixe sua sugestão para compra de livros, periódicos ou se manifeste
dando sugestões/opiniões . Destaque e deposite em nossa caixa de
sugestões localizado no balcão de empréstimo da Biblioteca.
Nome:
E-mail:
Telefone:
Departamento:
Categoria:
Sugestão:

